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FÓRUM K OTÁČIVÉMU HLEDIŠTI  ČESKÝ KRUMLOV
tisková zpráva
Český Krumlov, 17.1.2001

Od počátku února bude v rámci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov – www.ckrumlov.cz (dále jen OIS) otevřena nová webová stránka – „Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově“. Dovolte abychom Vám stručně představili náš záměr.
S velkou pozorností sledujeme dění (resp. nedění) v této záležitosti a vzhledem k tomu, že v podstatě nikde není možno získat seriózní informace o vývoji v této cause, rozhodli jsme se vytvořit elektronickou konferenci na toto téma. Možná znáte OIS jako obrovský zdroj informací o Českém Krumlově ze všech sfér života společnosti (k 15.1.2001 bylo z tohoto serveru zasláno 2 150 000 stránek do 108 států světa). Jedním z našich cílů je vytvořit na stránkách OIS prostor pro různé diskuse a zapojení občanů do těchto diskusí (první aplikací v této oblasti je vznikající fórum ke strategickému plánu rozvoje města Český Krumlov – www.stratplan.ckrumlov.cz).

Předpokládaná struktura stránek „Fórum k otáčivému hledišti Český Krumlov“:
	stručně o problému

historie otáčivého hlediště - odkazy na strany v OIS o otáčivém hledišti, stránka věnovaná duchovnímu otci otáčivého hlediště architektu Joanu Brehmsovi
	stanoviska zainteresovaných orgánů

	c1) stanovisko 1
	c2) stanovisko 2
	cX) stanovisko X
	kopie dokumentů s označením zdroje (např. Ministerstvo kultury ČR)

dostupné novinové články o Otáčivém hledišti
	fórum - reakce, názory, dotazy


V únoru tohoto roku proběhne opět celostátní kampaň „30 dní pro občanský sektor“, do které bude toto fórum zařazeno. Koncem února se bude konat ve spolupráci s Radiem Faktor kulatý stůl na téma „Otáčivé hlediště v Českém Krumlově“, kam budou pozváni zástupci zainteresovaných institucí a kde již budou představeny první výsledky ankety. Další měsíc bude elektronická diskuse pokračovat v rámci celostátní kampaně „Březen – měsíc Internetu“.
Předpokládáme, že toto fórum bude na stránkách OIS k dispozici od počátku února. Netroufáme si však dosud odhadnout počet reakcí ze stran oslovených a rozsah zaslaných materiálů. Je tedy možné, že materiály budou postupně zveřejňovány na Internetu v průběhu první poloviny února. Podrobné informace budou stále k dispozici na www.ckrumlov.cz.
Pro získání potřebných informací a dokumentů byli osloveni:
Pavel Dostál - ministr kultury ČR; Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. - Česká komise pro Unesco, MZV ČR; Mgr. Michal Beneš - tajemník pro kulturní záležitosti Unesco při MK ČR; Antonín Princ - starosta města Český Krumlov; JUDr. František Mikeš - přednosta Okresního úřadu Český Krumlov; Ing. Aleš Krejčů - ředitel Státního památkového ústavu v Č. Budějovicích; PhDr. Pavel Slavko - vedoucí správy Státního hradu a zámku Český Krumlov; Ing. Jiří Olšan - Předseda rady specialistů památkové péče pro historické zahrady při SÚPP Praha, Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc. - primátor Města České Budějovice; Ing. Jan Mrzena - ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích; PhDr. Zbyněk Dočkal – starosta Památkářské obce českokrumlovské; Ing. Pavel Pešek – poslanec za Jižní Čechy (US); Ing. Miroslav Máče, CSc. – poslanec za Jižní Čechy (ČSSD); Michal Doktor - poslanec za Jižní Čechy (ODS); Ing. Jaromír Talíř - poslanec za Jižní Čechy (KDU-ČSL); JUDr. Vojtěch Filip - poslanec za Jižní Čechy (KSČM); MUDr. Martin Dvořák – senátor za Českokrumlovsko (ODS); PhDr. Jiří Pospíšil – senátor za Českobudějovicko (ODS); RNDr. Jan Zahradník - krajský hejtman Budějovického kraje; PhDr. Jan Stráský - ředitel Krajského úřadu Budějovického kraje; Ing. arch. Robin Schinko - člen rady Krajského úřadu Budějovického kraje pro kulturu; Ing. Jan Vondrouš – předseda Strategického týmu pro cestovní ruch města Český Krumlov.

Děkujeme za všem za spolupráci a pochopení, 
koordinátoři za OIS - Oficiální informační systém Český Krumlov


Mgr. Lubor Mrázek						Jan Vozábal

